
www.lyoness-CFF.org

Jak mogę zostać 
osobą wspierającą projekty kształcenia? 

Zostań darczyńcą i członkiem nadzyczajnym stowarzyszenia 
Child & Family Foundation (podaj swoje nazwisko i dane 
kontaktowe na karcie zgłoszeniowej)

Podaj ilość zasileń i zaznacz rodzaj płatności

Podpisz kartę zgłoszeniową, 
przekaż ją Lyoness i dokonaj zapłaty 

Wskazówka:
W przypadku płatności comiesięcznych uruchom w swoim 
banku stałe zlecenie przelewu!  W ten prosty sposób zostaniesz 
darczyńcą projektów kształcenia. 

Trzy kroki do 
zostania darczyńcą







Uwaga:
W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać kod 366 
oraz swój numer ID Uczestnika Programu Lyoness.

Wskazówka prawna: 
W każdym czasie, bez podania powodu możesz zrezygnować 
z uczestnictwa i wspierania stowarzyszenia. Swoją rezygnację 
prosimy przesłać w formie pisemnej na adres:

www.lyoness-CFF.org

DANE BANKOWE: 

Lyoness Child & Family Foundation -
stowarzyszenie udzielające wsparcia oraz pomocy 
potrzebującym dzieciom, młodzieży i ich rodzinom

Lyoness Europe AG
SWIFT/BIC: INGBPLPW
IBAN: PL35 1050 1214 1000 0023 3911 7521

Fundusze nie wiążą się z niesieniem pomocy jednemu dziecku 
lub jednej osobie, lecz stanowią dodatkowe wsparcie projektów 
edukacyjnych i pomocowych.
Darczyńca to osoba odpowiedzialna i zaufana.  Będąc osobą 
zaangażowaną we wspieranie projektów kształcenia, regularnie 
otrzymywać będziesz wszelkie informacje, a co roku raport, 
by móc zobaczyć i przeżyć razem z nami postępy oraz rozwój 
projektów wspieranych przez stowarzyszenie Lyoness Child & 
Family Foundation.  

Na co przeznaczane są 
środki zasilające projekty kształcenia?

Zostanie darczyńcą oznacza okazanie zainteresowania i przejęcie 
odpowiedzialności.  Osoby te stanowią ważne wsparcie w 
projektach realizowanych przez stowarzyszenie Lyoness Child 
& Family Foundation.  Bycie darczyńcą oznacza wiarę w lepszą 
przyszłość potrzebujących dzieci, młodzieży i ich rodzin. 
Wspierając organizację kwotą 135 PLN miesięcznie, wspomagasz 
trwałe i długofalowe projekty. Naturalnie istnieje możliwość 
wsparcia kilku projektów kształcenia. Osoba wspierająca jest 
dla nas nie tylko ważnym sponsorem, ale również aktywnym 
ambasadorem organizacji i wiernym towarzyszem naszych 
projektów.  

Co to jest 
wsparcie projektów kształcenia?

Istnieją dwa sposoby 
wspierania projektów kształcenia:

ONLINE

W swoim pro� lu na Lyoness.com, wybierz zakładkę "Moje 
wsparcia projektów kształcenia", a następnie podaj ilość zasileń.

OFFLINE

Wypełnij kartę zgłoszeniową znajdującą się na końcu ni-
niejszego folderu i prześlij ją do nas drogą pocztową, faxem 
lub e-mailem.  Naturalnie kartę tę możesz oddać w swoim 
biurze krajowym Lyoness.

Po zgłoszeniu otrzymasz potwierdzenie drogą mailową wraz ze
wszystkimi istotnymi informacjami na temat projektów 
kształcenia. 



Kod pocztowy* 

Adres (ulica, numer domu)*

Pani/Pan/Firma 

Nazwisko*

Telefon komórkowy*

Adres e-mail*

ID Uczestnika Programu Lyoness (opcjonalnie)

(prosimy wypełnić) *Pole obowiązkowe

(prosimy wybrać rodzaj płatności i zaznaczyć liczbę wsparć 
kstałcenia) *Pole obowiązkowe

Ilość
Minimum 1 zasilenie

Stała kwota
135 PLN,- /miesiąc

Suma

Ilość
Minimum 1 zasilenie

Stała kwota
1 620 PLN,- / rocznie

Suma

135 PLN

1 620 PLN

Moje wsparcie projektów kształcenia

Ilość zasileń

Wspieram kwotą miesięczną 
poprzez przelew z mojego prywatnego konta* 

Wspieram kwotą roczną poprzez przelew z mojego prywatnego 
konta* 

Tak, chcę zostać bezpłatnie członkiem nadzwyczajnym
stowarzyszenia Lyoness Child & Family Foundation!

Imię*

Miejscowość*  

Miejscowość, data, podpis*
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Kartę zgłoszeniową prosimy oddać w biurze krajowym Lyoness lub przesłać na:

Fax: +43(0)316 70 77 17

E-mail:
www.lyoness-CFF.org

Post:
Stowarzyszenie Lyoness Child & Family Foundation 
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA
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